دۆزێن بهێزکریا COVID-19
دۆزێ زێدەکری چیە؟
دۆزێ بهێزکری ،دۆزەک ژ ڤاکسینە کو پشتی تەمامکرنا سەرەتاییا رێزکا ڤاکسیناسیۆن تێتە داین .کەسێن پشتی وەرگرتنا رێزکێن
ڤاکسینا ئەسلی ،هن بەرتەکێن پاراستنا گونجاو هەنە ،لێ ،هن جاران الواز دبە .دۆزا بهێزکری تێتە داین ژ بۆ بهێزکرنا بەرسڤا
پاراستن و زێدەکرنا پاراستنا پێشکێشکریا ڤاکسین.
وەرگرتنا دۆزا بهێزکری جەریباندنەکە نوو نینە .پرانیا خەلکێ ئەمریکایێ هەیە کو دۆزا بهێزکریا ل ڤاکسینەکە دن ژ ژیانا خوە
وەرگرتبن (وەکی ئیفلیجا زارۆکان ،ئەسکەریوت).

چ تشتەک ژ بۆ وەرگرتنا دۆزا بهێزکری تێتە پێشنیازکرن؟
ناڤەندا کۆنترۆال نەخۆشیێن ) ،(CDCپێشنیازا دۆزەکە بهێزکری د ڤاکسینا شەشە مەهیا  Pfizer COVID-19دکن ،پشتی بداویهاتنا
رێزکا  Pfizer COVID-19ژ بۆ وان کۆمێن ژێرین:
خەلكی  65ساالن و زێدەتر
•
کەسێن ک دو ئیمکاناتا لێنێرینا درێژدەم دژین
•
• کەسێن  64-50دگەل هەلومەرجێن نەخوەشی هەبن (پەنجەشێر ،نەخوەشیا گورچكیا كرۆنیک ،نەخوەشیا پشكیا كرۆنیک،
دەمەنتى ،شەكرە ،سەندرۆما ژێرین ،شەرتێن دل ،ئەیدز ،نەخوەشیا پاراستن ،نەخوەشیا كەزەبێ ،زێدەیي/قەلەوبوون ،دوجانیێ،
نەخوەشیا هوجرەیا نەخوەش ،جخارەكێشێ هەیى ئان بەرێ ،ئۆرگان/ستوویێ هشك ڤەگوهەزتنا هوجرەیێ ،جەلتە ،نەخوەشیێن
كارانینا مادەیێ)
 CDCهەرۆسا پێشنیاز دکە کو وان کۆمێن ژێرین هەیە کو دۆزا بهێزکریا ڤاکسینا  Pfizerوەربگرن پشتی بێنەفیت و مەترسیێن خوە:
کەسێن  49–18ساالن کو هەلومەرجێن نەخوەشی هەبن
•
• کەسێن  64-18ساالن کو مەترسیا زێدەکریا بەرکەتن ب  COVID-19و ڤەگوهەستن ژ بەر پیشە ئان چێکرنا دامەزرایی هەنە

چما دۆزێ بهێزکریا  COVID-19تێتە پێشنیازکرن؟
بتەسیربوونا ڤاکسینا  COVID-19دژ ب ڤەگرتی (کو نیشانەیا ) (COVID-19د وی دەمێ دە کێم بوویە و هەیە کوو ژ بەر جوورا دێلتا
بوویە .بتەسیری بلند دمینە ل دژ ب ڤەگرتییا جددی (نەخوەشخانە ئان مرن) ،لێ د کەسێن  65ساالن ئان مەزنتر کێم دبە.
زانیاری ل سەر جەریباندنا کلینیکی  Pfizerبەرسڤەکە پاراستیا بێترکری نیشان ددە پشتی دۆزێ بهێزکری ،وەکی پێشکێشکرنا پاراستنا
بێترکری دژ ب  .COVID-19تەڤی وی ژی ،زانیاری ل وەالتا ئیسرایل نیشان ددە کو دۆزێن بهێزکریا  Pfizerڤەگرتن و نەخوەشیا
جیددی کێم دکە .زانیاری ژ جەریباندنا کلینیکی و وەالتا ئیسرایل نیشان ددە کو کاریگەریێن الوەکی ژ دۆزێ بهێزکری وەکی ئەڤە کو
پشتی دۆزا دووەم هاتیە دیارکرن.

چ پیشەیێن وەکی مەترسیا زێدە لە هەمبەر  COVID-19تێنە بەرچاڤکرن؟
•
•
•
•
•
•
•
•

بەرسڤێن یەكەم (خەباتكارێن تەندورستیێ ،ئاگركوژ ،پۆلیس ،كارمەندێن لێنێرینا جڤاتێ)
كارمەندێن پەروەردەیێ (مامۆستە ،خەباتكارێن پشتگرى ،خەباتكارێن لێنێرینا ڕۆژانە)
کارمەندێن خوارن و کشتوکالێ
کارمەندێن کارگەهێ
كاركەرێن سەراستكرنێ
كاركەرێن خزمەت پۆستێن ویالیەتێن یەكبوویی
خەباتکارێن ڤەگوهەستنا گشتی
کارگەرێن فرۆشگەهێن

هاتە نووکرن د 09/28/2021

گەلۆ ئەم بۆ وەرگرتنا دۆزێ بهێزکری پێدڤى ب تەئیدا ڕەوشا تەندورستیا بنگەهین ئان پیشەیا
خوەهەیە؟
نا .ژ بۆ وەرگرتنا دۆزێ بهێزکری تشتێ كو هەوجەنە ژ ڕەوشا تەندورستیا بنگەهین ئان پیشەیا خوە پێویستە.

کەسێن كو براندێن دن ژ ڤاكسینا  COVID-19وەرگرتنە چ دبە؟
هەیا نها زانیاریێن كێم هەنە كو مرۆڤ دیار بكە كا كەسێن کو براندێن دن ژ  COVID-19وەرگرتنە پێویست ب بهێزکریا
 COVID-19هەبن .هەیا نوها ،كەسێن كو ڕێزکا سەرەتایىیا ڤاکسینا  Modernaئان  Johnson & Johnsonوەرگرتنە ،نابە دۆزێ
بهێزکری وەربگرن.

ئەز نە د ناڤ ڤى گەلێ مە .گەلۆ ئەم شیاندیا دۆزەکە بهێزکری مە؟
هەیە کو ژ كەسێن دن وەرە پێشنیار كرن كو د پێشەرۆژێ دە دۆزێ بهێزکری وەربگری .هەکە کو ئەڤ وەرە دایرەیا تەندورستىیا
داكۆتایا باکوور وان پێشنیاران ڕادگهینە.

ئەڤ تێ وی واتایێ کو ڤاکسینێن  COVID-19بتەسیر نینە؟
وان پێشنیازێن ب ئەڤ واتا نینە کو ڤاکسینێن  COVID-19بتەسیر نینە .ژ نەخوەشخانە کەتن  22-10مەزنتر ژ د کەسێن مەزنێن
ڤاکسینەنەکری تێتە بەراوردکرن دگەل کەسێن مەزنێن ڤاکسینەکری .کەسێن ڤاکسینەکری هەیە کو پێنج جاران کێمتر COVID-19
بگرن ،د بەراورد دگەل وان کو ڤاکسینە نەکرنە .بتەسیربوونا ڤاکسین ل هەمبەر ڤەگرتی (هەبوونا نیشانەیێن  )COVID-19کێمتر
بوویە ،لێ هەیە کو پاراتنا مەزنتر ژ هەمبەر ل نەخوەشخانە کەتن و مەن هەیە .بتەسیربوون ل هەمبەر ل نەخوەشخانە کەتن ژ بۆ
کەسێن  65ساالن ئان مەزنتر کێم بوویە.

گەلۆ دۆزێ بهێزکری ل دۆزا زیدە جودا یە؟
ئەرێ ،کەسێن کو ب ئاوایەک ناڤەندی ئان ب جیددی پرسگرا پاراستنا خوە هەنە و سەرەتا رێزکێن ڤاکسینێن  Pfizerئان Moderna
 COVID-19وەرگرتنە ،پێشنیاز دبە کو دۆزەکە زێدەتر ژ ڤاکسینێن  Pfizerئان  Modernaوەربگرن .دۆزا زێدەتر هەری کێم 28

رۆژ پشتی تەمامکرنا رێزکێن سەرەتایی تێتە داین .کەسێن کو پرسگرا پاراستنا خوە هەنە ،تو جاری ب ریزکێن سەرەتاییا ڤاکسینکرن
ناگەنە پاراستنا مەزن و پێدڤیە کو سێ دۆز وەربگرن دا کو بگەنە پاراستنا مەزن.

ئەز ژ بۆ تەڤاکی ڤاکسینەکرن پێدڤیە کو دۆزا بهێزکری وەربگرم؟
نا ،ژ بۆ ئارمانجێن ساخلەمییا گشتی ،دو هەفتە پشتی وەرگرتنا دوو دۆزێن ڤاکسینێن  Pfizerئان  Moderna COVID-19ئان یەک
دۆز ژ ڤاکسینا  Johnson & Johnson COVID-19وەکی ب تەڤاهی ڤاکسینەکری تێنە هەژمارکرن.

ئەز ل کو دکارم ڤاکسین وەربگرم؟
زانیاری ل سەر پێشکێشکرێن ڤاکسینا  COVID-19و کلینیکێن دکارە سەر رووپەال  COVID NDDoHجهێ ڤاکسینکرن پەیدا بکی.
هەرۆسا تو دکاری تێکلی بکی ب هێال گەرما  NDDoHب هەژمارا  1.866.207.2880ژ بۆ وەرگرتنا یارمەتی.
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